
लेखन: शैरी
चित्र: जैफ

मराठी: अश्विनी बिे 

एक सामना 
सेररब्रल पॉल्सी



एक सामना 
सेररब्रल पॉल्सी



माइक दहा िर्ाािा आहे. तो आता पाििीत गेला आहे. 
तो एका विशरे् शाळेत जातो, श्जथे त्याच्या सिा ममत्राांकड े
कुबड्या होत्या ककां िा माईक सारखी िाकाांिी खिुी होती. त्या 
शाळेत माईक रोज पोहत असे त्यामुळे त्याच्या मासपेशी 
मजबूत होतील. तो आणि त्याि ेदोस्त िाकाांच्या खिुीिर 
बसून अनेक मजेदार खेळ खेळत असत. कधी ते तोपयतं 
मागे झुकत जोपयतं त्याांच्या खचु्याा मागच्या िाकािर उभ्या 
राहत. आणि मग ते खचु्याा गोल-गोल कफरित. माईक असे 
करण्यात माहहर होता.तो आपली िाकाांिी खिुीिरून शयतं 
लाित. माईकला शयात लािायला आणि खेळायला आिडत 
अस.े



माइकला जे आिडत नव्हते ते म्हिजे लोकाांनी 
त्याच्याकड ेएकटक बघिे. खरांतर अनेक लोकाांनी अशी 
मुले बघघतली नव्हती. जयाांना सेररब्रल पॉल्सी (मेंदिूा 
पक्षाघात) झाला आहे. माइकला हे माहीत होते. तरीपि 
कोिी त्याच्याकड ेएकटक बघिे त्याला आिडत नसे.

माइकला अशा प्रकारिा सेररब्रल पॉल्सी होता जयाला 
हहमोप्लेश्जया म्हितात. म्हिजे त्याि ेपाय काम करत 
नव्हते.त्याच्या मेंदिूा जो भाग पाय घनयांत्रत्रत करतो. ते 
त्याच्या जन्माच्या िेळी धक्का लागल्याने झाले होते. 
जेव्हा माईक सहा िर्ाािा झाला तेव्हा त्याच्या पायाांि े
ऑपरेशन झाले. पाय सरळ करण्यािा तीि पद्धत होती.
पि तेव्हा त्याला पायािर ब्रेसेस ् घालािे लागत, म्हिजे ते 
तािलेले राहत. कधी कधी त्याच्या पायाच्या मासपेशी 
झटक्यात आखडत. त्यामुळे त्यािा उिलल्या सारखा होई.
कारि माईकि ेआपल्या पायािर काहीि घनयांत्रि नव्हते 
त्याला नेहमी िाकाांिी खिुी िापरािी लागे.



माइकला आपल्या नव्या शाळेत काही गोषटीांसाठी 
मदतीिी गरज लागत असे. घतथां कैफेटेररयामध्ये दधूाि ेडबे 
एिढे िर असत की तो खिुीिर बसून ते उिलू शकत 
नस.ेकारि असे केल्याने माांडीिर ठेिलेला टे्र पडला असता.
अशा प्रकारे बाथरूमि ेसिा दरिाजे उघडण्यासाठी त्याला मदत 
लागत अस.े पि सुरुिातीला तो मदत मागण्यास किरत 
अस.े त्याला िाटे की सगळेजि त्याच्याकड ेएकटक बघत 
आहेत.



शाळेच्या पहहल्या हदिशी रेन्डी नािाच्या मुलाने माईकिी 
नारांगी रांगािी बेसबॉल टोपी ओढली आणि घतथेि ओरडत तो 
उभा राहहला ‘‘स्पैज़ (अपांग)िी टोपी माझ्याजिळ आहे. 
माईकला त्यािेळी निीन शाळेिा राग आला होता.

जेव्हा माइकने आपल्या िडडलाांना घडलेली घटना 
साांचगतली, “बाळा हे सोप्पे नाही, हो की नाही? पि तुला सिा 
प्रकारच्या लोकाांबरोबर राहायला मशकािे लागेल. त्यामुळे 
याबाबत अचधक माहहत करून घेण्यासाठी आणि मशकण्यासाठी 
शाळा ही एक िाांगली जागा आहे.” 

माइक िडडलाांना म्हिाला की तो शाळेत जाईन. पि 
शाळा तर त्याला आिडिार नाही.



माइकच्या मागच्या शाळेि ेमशक्षक हळूहळू पुढे जात कारि 
विद्याथांना बघण्यास, ऐकण्यास त्रास होत अस.े पि निीन 
शाळेत अभ्यास अिघड होता. पि माईकला या गोषटीि ेकाही 
िाटत नव्हते. त्याला िाांगले माक्सा ममळत असत.

निीन शाळेत एक युिा कें द्र होते. घतथे िाकाांच्या खिुीसाठी 
एक उतार केला होता. आता एक मोठा खेळण्यािा िगा होता.
त्यात पुल टेबल होते. माईकला सुद्धा पुल खेळायला आिडत 
अस.े जर कोिी त्याला उठायला मदत केली तर तो टेबलाच्या 
साहय्याने उभा राहहला असता.आणि मग तो क्यू श्स्टकिा 
उपयोग करू शकला असता. माईक घरी जिळ जिळ रोज 
िडडलाांबरोबर पुल खेळत असे. पि दसुरी मुले असां िागत, जसे 
की तो कोिी विचित्र आहे, त्याच्यापासून ते दरू पळत.



म्हिून माइक खेळाच्या िगााच्या उांबरठ्यािर बसून 
बघत बसे. कदाचित काही काळ गेल्यािर त्यािा पररिय 
त्या मुलाशी होईल जयाांना पुल खेळायला आिडत होते.
कदाचित मग ते त्याला मदत करतील. पि तोपयतं तो 
त्याांना खेळताांना बघत बसे. आणि तो त्याांना बेसबॉल 
खेळताांना बघेल. तो त्याांना आपल्या ममत्राांबरोबर मैदानात 
धािताांना, हसताांना बघेल.

पि एक हदिस शाळेतून घरी आल्यािर माईक रडू
लागला. “सगळां खपू िाईट आहे आई. कोिीि माझ्याशी 
बोलत नाही. कोिालाि मी आिडत नाही.”

आईने त्याला जिळ घेतले. “अरे माईक, अशाने मलाही 
रडू येईल.” आई म्हिाली.



माइकच्या मशक्षक्षकेला तो उदास आहे हे लक्षात आले.
म्हिून घतने त्याला शाळा सुटल्यािर थाांबायला साांचगतले. 

‘‘माइक,’’ त्या म्हिाल्या. “तुला ही शाळा विशरे् आिडत 
नाही.हो ना?”

‘‘हो ममसेस कॉख़र,’’ माइकने उत्तर हदले. “या पूिा शाळेत 
मी एकटा िाकािर बसलेला मुलगा आहे. मला िाटते की मी 
सगळ्यात िेगळा आहे.”

‘‘ज़रूर िाटत असेल,” ममसेस कॉख़र म्हिाल्या.
‘‘आपल्याला दसुऱ्या मुलाांना हे दाखिून द्यायि ेआहे की तू 
त्याांच्यापेक्षा इतकाही िेगळा नाही.मला काही सुित आहे.मला 
साांग तुला कोित्या गोषटी आिडतात.”

‘‘मी िकैसा िाांगला खेळू शकतो,” माईक म्हिाला. मी 
जिळजिळ रोज माझ्या िडडलाांबरोबर पूल खेळतो आणि मी 
पांजा लािण्यात माहहर आहे.”



‘‘पांजा लािण्यात?’’ ममसेस कॉखर म्हिाल्या. “याने 
काम होऊ शकते. आपि एक सामना ठेिू शकतो. पि 
िगाात काही मुलां िाांगले ताकदिान आहेत. खास करून रेंडी”

‘‘मला विविास आहे की मी श्जांकू शकतो, तुम्ही मला 
सांधी द्याि.”

‘‘मग िल तू आधी माझ्याि बरोबर पांजा लाि,” ममससे 
कॉख़र म्हिाल्या. “बघू या तू मला हरिू शकतो की नाही.”

ममसेस कॉखरिा हात टेबलाच्या एका बाजूला िळिण्यात 
माईकला जास्त िेळ लागला नाही. त्याांना काहीसे आविया 
िाटले. त्याांनी माईकला डोळा मारला. “मग पांजा लािण्यािा 
सामनाि होऊन जाऊ दे,” त्या हसत म्हिाल्या.



दसुऱ्या हदिशी जेव्हा मुलां आपापल्या जागेिर बसले तेव्हा 
ममससे कॉख़र याांनी वििारले, “आज पांजा लािण्यािा सामना 
होिार आहे, कोि भाग घेिार आहे?” िगाातल्या प्रत्येकािा हात 
िर होता.

‘‘छान! सूज़न आणि मेरी तुम्ही दोघीजिी सुरुिात करिार 
का?”

सूज़न आणि मेरी एक टेबलाजिळ समोरासमोर बसल्या.
त्याांनी आपले ढोपर टेबलािर टेकिले आणि एकमेकीांिा पांजा 
करकिनू पकडला.

‘‘एक, दोन, तीन!’’ ममससे कॉख़रने म्हटले.

सूज़नने सहजतेने मेरीिा हात झुकिला. ममसेस कॉखर
हसल्या. “पुढिा” त्या म्हिाल्या.

प्रत्येक मुलाला मागच्या श्जांकिाऱ्या मुलाशी पांजा 
लािण्यािी सांधी ममळत असे. रेंडी आपला पहहला सामना सहज 
श्जांकला. नांतर तो प्रत्येकिेळी श्जांकत गेला. सगळ्यािी पाळी 
येऊन गेली होती. तरीही तो टेबलिर बसलेलाि होता.



‘‘आता तुझी पाळी आहे माइक, तू प्रयत्न करशील का?”
ममसेस कॉख़र याांनी वििारले.

‘‘याच्याबरोबर पांजा लािायिा?” रेंडी म्हिाला, “अरे याला कुठे 
काही लागेल”

‘‘लािून तर बघ,” माईक म्हिाला. तो थोडासा घाबरला होता 
पि रेंडी कड ेबघून हहांमतीने हसला.

सुरुिातीला असे िाटत होते की रेंडी माईकला स्पशा करायलाि 
घाबरत होता. पि त्याांनी एकमेकाांि ेपांजे मभडिले आणि ढोपर 
टेबलिर टेकिले.

‘‘एक, दोन, तीन, सुरू!’’ ममससे कॉखर म्हिाल्या.

माइकने क्षिाधाात रेंडीिा पांजा टेबलिर खाली पाडला. रेंडी दांग 
होऊन बघत राहहला.

‘‘मला तुला दखुिायि ेनव्हते,” तो नाराज होत म्हिाला. “िल 
परत पांजा लािू.”



दसुऱ्यािेळी माइकला थोडां कठीि गेलां, पि शिेटी तो  
रेंडीिा हात टेबलिर िाकिू शकला. माईकच्या मनात गुदगुल्या 
झाल्या. पि तो थोडासा घाबरला सुद्धा. तो श्जांकल्यामुळे रेंडी 
नाराज झाला तर?

‘‘खरांतर माझ्याकड ेएक सुविधा आहे,” माईक रेंडीला 
म्हिाला. “आपल्या िाकाांिी खिुी िालिल्याने माझ ेदांड खपू 
मजबूत झाले आहेत.”

‘‘अच्छा,’’ रेंडी म्हिाला. तो आपल्या बेंि कडे जात 
असताांना थोडासा नाखशु हदसत होता.

‘‘मला िाटतां आपल्या िगाात पांजा लािण्यािा िॅश्म्पयन  
माइक स्टीिन्स आहे’’ ममसेस कॉख़र याांनी घोर्िा केली. 
“आपि उद्या काहीतरी िेगळे करू, उद्या िकैसािा सामना 
खेळू. जया कोिाकड ेिकेसाि ेबोडा आहेत, त्याांनी उद्या जरूर 
घेऊन या.”



त्याहदिशी शाळा सम्पल्यािर रेंडी माईकजिळ आला.

‘‘तू येण्याच्या आधी आपल्या िगाात एिढे खेळ कधीि 
खेळले गेले नव्हते,” तो म्हिला. “तू काय िकेसामध्ये सुद्धा 
उस्ताद आहे का?”

‘‘मी ठीक-ठाक खेळतो,’’ माइक म्हिाला. “माझ्या जुन्या 
शाळेत आम्ही रोज िकेसा खेळत असू.आम्ही रोज पोहायला 
पि जात असू.”

‘‘तू पोहू पि शकतो? रेंडी हैराि झाला होता परत.

‘‘बेशक,’’ माइक म्हिाला. “खरांतर पािी माझ ेशरीर िर 
उिलून ठेिते आणि मी हाताांनी पािी ढकलतो. माझ ेहात 
खपू मजबूत आहेत, आठितां ना.”

‘‘हो ममत्रा आठिते.ते सोड तू पांजा लािण्यात श्जांकला 
असशील, पि मी माझ्या बहहिी बरोबर रोज िकेसा खेळतो.
ती हायस्कूल मध्य आहे. पि मीि श्जांकतो. रेंडी हसला 
आणि आपल्या ममत्राांना भेटायला गेला.’’



दसुऱ्या हदिशी दपुारी जेिण्याच्या सुट्टीत सुजन 
माईक जिळ बसली. “िगाात येताांना तुझी खिुी आत 
ढकलण्यासाठी तुला मदत हिी आहे का?” घतने 
माईकला वििारले.

‘‘आभार, पि मी माझी खिुी ढकलतो,” माईकिे 
उत्तर हदले. ‘पि तू बरोबर आलीस तर िाांगले िाटेल.”

‘‘तू िकेसामध्ये पि श्जांकशील का?” सुजनिे 
वििारले.

‘‘प्रयत्न तर पूिा करेल,” माईक म्हिाला.



िकैसािा सामना दपुारी जेििाच्या सुट्टीनांतर सुरु 
झाला. माईकने आपली प्रत्येक िाल वििारकरून खेळली. 
अनेक सामने झाल्यािर फक्त दोन खेळाडू राहहले. माइक 
आणि रेंडी. जेव्हा तो डाि सांपला तेव्हा ममससे कॉख़रने 
विजेता घोवर्त केला.

‘‘माइक स्टीिन्स आपला िकेसा िाश्म्पय्न आहे.
खरांतर रेंडी तू पि िाांगला सामना खेळला.” ती दोघाांकड े
बघून हसली. रेंडीच्या िहेऱ्यािर सुद्धा हसू होते.

‘‘तू अजून काय काय करू शकतो?” त्याने माईकला 
वििारले.



‘‘मी पूल खेळू शकतो. पि मला उभां राहण्यासाठी मदत 
लागते.तेव्हा मी माझी खिुीच्या समोर पूल टेबल टेकितो.
पि माहहत आहे का कधी कधी माझा तोल जातो. म्हिून 
कोिीतरी माझ्याजिळ नेहमी उभां असिे गरजेि ेआहे.”

‘‘मी पाहहलां आहे, आम्ही खेळताांना तू बघत असतो,” रेंडी 
म्हिाला. “तू कधी साांचगतलां नाहीस की तुला खेळायिां आहे.”

‘‘कारि मला भीती िाटत होती की माझ्याबरोबर 
कोिालाि खेळिार नाही यािी. आणि मला साांभाळत 
माझ्याजिळ कोि उभां राहील?” माईकने साांगून टाकलां.

‘‘मी,’’ रेंडीने उत्तर हदले.



त्या हदिशी जेव्हा माईक आणि रेंडी खेळण्याच्या 
िगाात आले, एक मुलगा ओरडला, “हा िगा पूल 
खेळाडूांसाठी आहे, एक अपांग थोडाि खेळ खेळू 
शकतो.”

माइक थाांबला त्याने नजर िर उिलली.
िगाातला प्रत्येक मुल त्याच्याकड ेडोळे रोखनू बघत 
होते. तेव्हा माईकने बघघतले की रेंडी हसत आहे.

‘‘खेळून तर बघा,” रेंडी म्हिाला “एकदा मभडून 
तर बघा.”



माइक आपल्या निीन शाळेत दसुरे िर्ा सुरु 
करिार आहे. आता त्याला शाळा आधी पेक्षा िाांगली 
िाटते आहे. अजूनही काही मुले त्याच्याकड ेडोळे 
रोखनू बघतात. पि इतके नाही श्जतके आधी बघत 
असत. आता काही असे िगाममत्र होते जयाांच्याकड ेतो 
मदत मागू शकत होता. मुलाांना हे माहीत झालां आहे 
की माईक त्याांच्यापेक्षा एिढाही िेगळा नाही. तो 
फक्त िाकाांच्या खिुीिर बसिारा मुलगा नाही. तो 
माईक आहे.



माइक दहा िर्ाािा आहे. तो पाििीत आहे. तो आधी 
एका विशरे् शाळेत जात होता, श्जथे त्याि ेममत्र कुबड्याां 
घेऊन ककां िा िाकाांच्या खिुीिर बसलेले असत. पि यािर्ी 
या सािाजघनक शाळेत जािार आहे. तो िाांगला पोहिारा 
आहे. त्याला पुल खेळिे आिडते. पि लोक त्याच्याकड े
रोखनू बघतात ते त्याला आिडत नाही. त्याच्या निीन 
शाळेतील मुलाांनी सेररब्रल पॉल्सी (मेंद ूघात) िाल्या 

मुलाला कधी बघघतले नाही. म्हिून ते त्याच्याकड ेरोखनू 
बघतात, पि माईकला ते आिडत नाही.


